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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Era globalisasi saat ini, dunia usaha dihadapkan pada situasi atau kondisi 

persaingan yang semakin ketat yang menuntut perusahaan untuk menjalankan 

usahanya dengan lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan 

(Griffin, 2010). Dimana efektif berarti suatu ukuran yang memberikan gambaran 

seberapa jauh target dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada 

keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian 

utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi 

peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat (Sedarmayanti, 2009). 

Sementara efisien berarti ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu 

dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti 

rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan (Mulyadi, 2007). 

Perusahaan sebagai organisasi bergantung pada sistem informasi untuk 

dapat bersaing dan mempertahankan bisnisnya, sebuah sistem informasi akuntansi 

dapat mendukung aktivitas utama perusahaan terlaksana dengan lebih efektif dan 

efisien serta produktivitas dapat ditingkatkan dengan dengan adanya sistem 

informasi yang baik dimana sistem informasi akuntansi sendiri merupakan 

kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mengubah suatu data kedalam 

informasi dengan cara manual atau komputerisasi dimana informasi tersebut 

dikomunikasikan pada para pembuat keputusan (Bodnar dan Hopwood, 2006). 
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Dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi penjualan berperan 

dalam membantu pimpinan dan para manager memperoleh informasi yang 

bermanfaat khususnya dalam hal menentukan kebijakan penjualan yang akan 

ditempuh selanjutnya, serta harus dapat meningkatkan hasil penjualan yang baik 

atas adanya aktivitas yang dilakukan perusahaan (Susanto, 2008).  

Penjualan merupakan aktivitas memperjual belikan barang dan jasa kepada 

konsumen, aktivitas penjualan dalam perusahaan dapat dilakukan dengan baik 

secara tunai ataupun kredit dimana penjualan tunai merupakan penjualan yang 

dilakukan dengan cara menerima uang tunai/cash pada saat barang diserahkan 

pada pembeli dan (Mulya, 2013 : 165). Sedangkan menurut (Narko, 2008:71) 

penjualan tunai adalah apabila pembeli sudah memilih barang yang akan dibeli,  

pembeli diharuskan membayar ke bagian kassa. Dan penjualan kredit merupakan 

aktivitas penjualan yang menimbulkan tagihan/klaim/piutang kepada pembeli 

(customer) sehingga penjual tidak menerima uang tunai pada saat barang 

diserahkan kepada pembeli (customer), tetapi menimbulkan piutang dan barulah 

kemudian pada hari jatuh temponya terjadi aliran kas masuk (Mulya, 2013 : 165). 

Sedangkan menurut (Soemarso, 2009:160) penjualan kredit adalah transaksi 

antara perusahaan dengan pembeli untuk menyerahkan barang atau jasa yang 

berakibat timbulnya piutang, kas aktiva. 

Masalah-masalah yang muncul pada penelitian-penelitian sebelumnya 

terkait sistem informasi akuntansi penjualan kredit pada beberapa objek penelitian 

dengan perusahaan sejenis terletak pada sistem dan prosedur penjualan kredit di 

perusahaan yang tidak sesuai dimana secara struktural ada pemisahan tugas tetapi 

secara kenyataan masih banyak terjadi perangkapan tugas serta kurangnya 
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dokumen pendukung yang digunakan dalam menjalankan transaksi penjualan 

kredit (Rinjani, 2015). Dokumen yang digunakan masih kurang lengkap dan pada 

fungsi-fungsi penjualan kredit masih terdapat rangkap fungsi yaitu pada bagian 

penjualan sedangkan pada output sistem penjualan kredit juga masih belum 

disajikan dengan benar (Rachman, 2015). Terkait hal ini peneliti ingin melakukan 

penelitian sejenis dengan objek yang berbeda dimana penelitian dilakukan dengan 

menganalisis sistem informasi akuntansi penjualan kreditnya. 

   Penelitian ini dilakukan pada PT.Batu Bhumi Suryatama dimana 

merupakan  perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman kemasan sari 

apel dengan merek “flamboyan” yang telah memiliki jaringan distribusi yang 

cukup besar. Pada aktivitas penjualan, PT. Batu Bhumi Suryatama menggunakan 

sistem penjualan tunai dan penjualan kredit. Dengan besarnya jaringan 

pendistribusian, penjualan yang digunakan lebih banyak menggunakan sistem 

penjualan kredit. Salah satu masalah mendasar yang dihadapi PT. Batu Bhumi 

Suryatama yaitu terkait penerapan sistem akuntansi penjualan kredit yang dirasa 

masih terdapat kelemahan. Dalam praktiknya, dokumen-dokumen yang digunakan 

masih tidak terdapat nomor cetak dokumen dan tidak terdapat ruang/lembar 

otorisasi oleh fungsi-fungsi internal perusahaan. Pada struktur organisasi terdapat 

perangkapan tugas (double job),  masih kurangnya otorisasi oleh fungsi-fungsi 

terkait. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan 

salah satunya penumpukan piutang/piutang tak tertagih karena tidak terdapat 

control khusus. Perusahaan juga tidak menerapkan kebijakan yang mengikat 

terkait penagihan pada pelanggan yang tidak melakukan pembayaran atas piutang 

yang telah jatuh tempo.  
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Berkaitan  dengan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul ”Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Kredit pada PT. Batu Bhumi Suryatama”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu : 

Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penjualan kredit  pada 

PT. Batu Bhumi Suryatama 

 

C. Batasan Masalah 

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci dan tidak 

menyimpang dari latar belakang masalah, maka penulis membatasi permasalahan 

yaitu pada sistem dan prosedur penjualan kredit PT. Batu Bhumi Suryatama. 

Karena dalam penjualan kredit PT. Batu Bhumi Suryatama masih terdapat 

permasalahan terkait tidak dilakukannya otorisasi pada bagian khusus penjualan 

kredit. Dimana  tidak dibentuknya fungsi kredit dalam menangani pengajuan 

kredit pelanggan sehingga tidak terdapat control dan menyebabkan pelanggan 

bebas mengajukan kredit. Penulis juga tidak membahas permasalahan terkait 

prosedur penagihan. Penulis mengangkat permasalahan terkait sistem dan 

prosedur order penjualan hingga prosedur pengiriman yang ada pada PT. Batu 

Bhumi Suryatama. Pada sistem dan prosedur penjualan kredit perlu adanya 

perhatian khusus karena jika dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik 

maka akan menyebabkan kerugian pada perusahaan. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

 Untuk menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi penjualan kredit 

yang telah dilaksanakan PT. Batu Bhumi Suryatama. 

Manfaat penelitian ini yaitu : 

 Untuk mmengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam 

penerapan sistem informasi akuntansi pada penjualan kredit pada PT. Batu Bhumi 

Suryatama. 

 

 

 

 

 

 


